FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI UCZESTNIKA W PROGRAMIE
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zameldowania:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

Miejscowość:

Adres korespondencyjny:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

Miejscowość:

Nr telefonu komórkowego:

DD

MM

RRRR

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Adres e-mail:

Wybierz właściwą dla ciebie formę uczestnictwa (zaznacz właściwe pole)
K
 onsument

Jeśli jesteś konsumentem, prosimy o wybranie jednej z opcji, która najlepiej opisuje Twoją obecną sytuację:
Firma
wykonawcza


Architekt/
Projektant


Kierownik kontraktu/
Inspektor

nadzoru

Pracownik
hurtowni


Pracownik
dystrybutora


Inne

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, prosimy o określenie jej rodzaju:
Osoba fizyczna prowadząca
działalność

gospodarczą

Spółka
cywilna


Spółka
jawna


Spółka
partnerska


Spółka
komandytowa


Spółka komandytowo-akcyjna


Spółka
z o.o.

Spółka
akcyjna


Zakres prowadzonych prac (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):
prace

glazurnicze

prace ociepleniowe
i termoizolacyjne

prace
posadzkarskie


prace
hydroizolacyjne


montaż stolarki (drzwi i okien)


brukarstwo


prace
dekarskie


elektryka


hydraulika


instalacje gazowe

montaż wykładzin
dywanowych

PVC

malowanie


murowanie


osuszanie ścian
iniekcje

przeciwwodne

parkieciarstwo

projekty i aranżacje


tapetowanie


tynki ozdobne


tynki wewnętrzne

gładzie gipsowe


inne – jakie?

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (t j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celach związanych z organizacją Programu „Ceresit PRO”, prowadzeniem Portalu „Ceresit
PRO” i świadczeniem w jego ramach usług określonych w Regulaminie Portalu, a także dla celów marketingowych, promocji i reklamy Administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących, którym dane mogą być przekazane.
Administratorem danych osobowych jest Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Ceresit PRO” oraz posiadania konta i korzystania z usług w Portalu „Ceresit PRO”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Programu „Ceresit PRO”, prowadzeniem Portalu „Ceresit PRO” i świadczeniem w jego ramach usług określonych w Regulaminie Portalu, a także dla celów
marketingowych, promocji i reklamy przez Henkel Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Henkel Polska Sp. z o.o. w tym zakresie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu „Ceresit PRO” dla celów świadczenia przez Henkel Polska
usług w ramach Portalu „Ceresit PRO”.
Wyrażam zgodę na otrzymanie od Henkel Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących z Henkel Polska Sp. z o.o. informacji handlowej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Programu „Ceresit PRO” oraz z regulaminem portalu „Ceresit PRO” i akceptuję ich postanowienia.

...........................
Data

..........................................
Podpis

DANE DODATKOWE
1. J akich materiałów, producentów innych niż marka Ceresit,
używasz w swojej codziennej pracy?
			 Kleje do ociepleń
		

Atlas

		

Mapei

		

Weber

		

Wim

		

Baumit

Tynki

Kleje do płytek

		
Bolix
		 Inne (proszę
		podać markę)

3. W jaki sposób pozyskuje Pan/Pani zlecenia?
Internet

Fugi

Polecenie
Portale budowlane
Ogłoszenia w prasie
Przetargi publiczne
4. 	Proszę powiedzieć, które z wymienionych prac stanowiły dla firmy, w której Pan
pracuje, główne źródło dochodów w minionym roku. Proszę wskazać tylko jeden
rodzaj prac:
Ocieplanie/docieplanie budynków
Układanie płytek (prace glazurnicze)

2. Wybierz odpowiedź, która najbardziej pasuje do Ciebie:
Jako wykonawca decyduję, na jakich materiałach pracuję.

Wykonywanie hydroizolacji

O tym, na jakich materiałach pracuję, decyduje inwestor.

Wykonywanie posadzek

Decyzję, na jakich materiałach pracuję, podejmuje mój przełożony.

Inne, jakie?

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOLENIOWCA

